BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 17
oktober 2006.
AANWEZIG:
Burgemeester drs. C.A.C.M. Nuytens.
Wethouders J.I.M. Kleijnen en drs. H.M.L. Dauven.
Algemeen directeur / gemeentesecretaris l.s.: ir.J.F. de Groot.
AFWEZIG:
Mevrouw mr. F.M.W.M. Habets en de heer L.T.J.M. Bongarts.
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1

AFD
FAZA

RESUME
De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 10
oktober 2006.

ADVIES

Akkoord.
2

P&O

Personeelsaangelegenheden.
Akkoord.

3

SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.
Stavaza Brede School.
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KV

Wijzigingen Programmaraad Stichting
Lokale Omroep Valkenburg (SLOV).
Ik stel u voor:
1. Kennis te nemen van het vertrek
van genoemde personen en;
2. de heer C. Jamin, de heer H.
Hoffman en de heer J. Rohs te
benoemen als leden van de
Programmaraad.

5

FAZA

Aanbesteding schoonmaakcontract
Stadhuis, Dependance, Gemeentewerf en
Brandweerkazerne.
1. Het schoonmaakcontract met een
looptijd van 4 jaar openbaar aan te
besteden;
2. het verzorgen en begeleiden van de
openbare aanbesteding
schoonmaakdienstverlening door Reyk en
Veen Gecertificeerd VNS-Makelaar.
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SOZA

Akkoord.

Akkoord.

WVG-aanvragen-mutaties.
Voorgesteld wordt te besluiten
overeenkomstig de bijgevoegde
adviezen.

Akkoord.

1
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SOZA

Aanvragen ingevolge WWb (inclusief
langdurigheidstoeslag), IOAW, IOAZ en
BBZ.
Voorgesteld wordt te besluiten
overeenkomstig de bijgevoegde
adviezen.
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SOZA

Akkoord.

Rechtmatigheidsonderzoeken,
doelonderzoeken, beëindigingen en
mutaties ingevolge de WWB, IOAW, IOAZ
en BBZ.
Voorgesteld wordt te besluiten
overeenkomstig de bijgevoegde
adviezen.
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AZ/
BEV

Akkoord.

Brief Stichting Martin Stevens Fonds
inzake statutaire deelname.
Afzien van statutaire deelname.
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WOS

Akkoord, onder voorwaarde geen statuten
wijzigen zonder vooraf toestemming van
het college.

Kunst- en Cultuurprijs 2006.
Om de Kunst- en Cultuurprijs 2006 op 4
november aanstaande door te laten
gaan, een extra bijdrage verstrekken van
Euro 2.000,-- en dit bedrag putten uit
het fonds Kunst in de Openbare Ruimte.
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WOS

Akkoord, evaluatie vereist.

Schriftelijke vragen van de raadsfractie
van de SP krachtens artikel 41 Reglement
van Orde over de staat van de
oefenvelden van Voetbalvereniging
Walram.
1. de vragen van de fractie SP middels
bijgevoegde brief beantwoorden;
2. Dolmans Kultuurtechniek opdracht
verstrekken voor de uitvoering van de
onderhoudswerkzaamheden aan de
zandoefenvelden van Voetbalvereniging
Struchter Boys en Voetbalvereniging
Walram;
3. het budget onderhoud sportvelden
voor het jaar 2007 verhogen met Euro
5.531,-- en het bedrag te betrekken bij
de samenstelling van de jaarrekening
2006.
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Akkoord, brief aanpassen.
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WOS

Schriftelijke vragen van de raadsfractie
IBGV krachtens artikel 41 Reglement van
Orde over evaluatie
buitensportcomplexen.
De vragen van de fractie IBGV conform
bijgaande concept-brief beantwoorden.

13

WOS

Wielerwedstrijden in samenwerking met
het Internationaal Paralympics Comité.
a. Instemmen met de organisatie
van de wielerwedstrijden voor
gehandicapten op 12 en 13 mei
2007;
b. het bureau Event Management
vragen dit evenement uit te
voeren;
c. garant staan voor een deel van
de kosten tot en maximum van
Euro 8.000,--. Dit bedrag in 2007
putten uit de reserve
welzijnsvoorzieningen;
d. instemmen met het parkoers in
Berg en Terblijt en Vilt.
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WOS

WOS

Akkoord.

Verzoek van de stichting Dorpscentrum
de Holle Eik te Houthem om een subsidie
in het aanpassen van gemeenschapshuis
de Holle Eik.
Het verzoek van de stichting de Holle Eik
om een subidie in de aanpassing van het
gemeenschapshuis afwijzen.
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Akkoord, brief aanpassen.

Akkoord.

Schriftelijke vragen van de raadsfracties
van het CDA en de SP krachtens artikel
41 Reglement van Orde over het
speeltuintje in Broekhem Zuid.
1. de brieven van de raadsfracties van
het CDA en de SP conform bijgaande
concept-brieven beantwoorden;
2. de vertegenwoordigers van de ouders,
kinderen en bewoners van Broekhem
Zuid mededelen dat op initiatief van de
Stichting Wonen Zuid op korte termijn
een gesprek zal plaatsvinden over de
speelplek waaraan ook een
vertegenwoordiger van de gemeente
Valkenburg aan de Geul zal deelnemen.
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Akkoord,
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BO &
WO

Vaststelling (laatste) GemeentelijkRestauratie-Uitvoeringsprogramma
(GRUP)
a. Het voorgestelde GemeentelijkRestauratie –
Uitvoeringsprogramma voor de
periode 2006 tot en met 2011
publiceren en gedurende 2
weken ter inzage leggen;
b. na ter inzagelegging de raad via
het presidium voorstellen om het
Gemeentelijk-RestauratieUitvoeringsprogramma voor de
periode 2006 tot en met 2011
definitief (n.a.v. eventueel
ingediende reacties) vast te
stellen en vervolgens door te
sturen naar de Rijksdienst voor
de Monumentenzorg.
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BO &
WO

Aanvraag om sloopvergunning voor het
slopen van een resterend muurgedeelte
behorende bij het nieuwe
appartementencomplex aan de
Sibberkerkstraat, voormalige locatie
boerderij Smeets.
Aan S en U Projectpartners, Nieuwe
Markt 1, 6365 BG Schinnen,
sloopvergunning te verlenen voor het
slopen van een resterend muurgedeelte.
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BO &
WO

Akkoord.

Niet akkoord. Wel akkoord indien er een
alternatieve oplossing komt in de vorm van
een mergelmuur van + 1.00 meter hoog.

Koninginneweg 6: tijdelijk gebruik
begane grond als showroom.
Aan de heer T.J.H. Jaspers voor de duur
van vijf jaar vrijstelling te verlenen van
de artikelen 8, lid 1 en 20, lid 1 van het
bestemmingsplan “Kern Valkenburg”voor
het gebruik van de bestaande garage in
het pand Koninginneweg 6 te Valkenburg
aan de Geul als autoshowroom onder de
voorwaarde dat in de garage op geen
enkele wijze reparaties aan auto’s
mogen plaatsvinden.
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Akkoord.

19

BO &
WO

1. Verleende aanlegvergunningen
en vrijstellingen 3e kwartaal:
verantwoording mandaat;
2. Vereenvoudiging afhandeling
lopende aanvragen om
vrijstelling;

1. Kennis te nemen van op grond
van mandaat verleende
aanlegvergunningen en
vrijstellingen.
2. Aan het hoofd van de afdeling
Bouwen en Wonen mandaat
verlenen om:
a. een ontwerpbesluit ter inzage
leggen nadat door het college
van burgemeester en wethouders
op grond van artikel 17 WRO
principemedewerking is
toegezegd en met het
ontwerpbesluit is ingestemd;
b. vrijstelling te verlenen op grond
van artikel 17 WRO, mits naar
aanleiding van de ter inzage
legging van het ontwerpbesluit
geen zienswijzen zijn ingediend;
3. Aan het hoofd van de afdeling
Bouwen en Wonen mandaat
verlenen om:
a. een ontwerpbesluit ter inzage te
leggen nadat door het college
van burgemeester en wethouders
op grond van artikel 19 lid 2 WRO
principemedewerking is
toegezegd en met ontwerpbesluit
is ingestemd;
b. vrijstelling te verlenen op grond
van artikel 19 lid 2 waarvoor niet
een verklaring van geen bezwaar
van Gedeputeerde Staten is
vereist, mits naar aanleiding van
de ter inzage legging van het
ontwerpbesluit geen zienswijzen
zijn ingediend;
c. vrijstelling te verlenen op grond
van artikel 19 lid 2 waarvoor een
verklaring van geen bezwaar van
Gedeputeerde Staten is vereist,
mits naar aanleiding van de ter
inzage legging van het
ontwerpbesluit geen zienswijzen
zijn ingediend en Gedeputeerde
Staten de verklaring van geen

5

Akkoord.

bezwaar hebben verleend;
4. Aan het hoofd van de afdeling
Bouwen en Wonen mandaat
verlenen om:
a. een ontwerpbesluit ter inzage
leggen nadat door de raad is
besloten om
principemedewerking te verlenen
op grond van artikel 19 lid WRO,
de verdere afhandeling van de
aanvraag aan het college van
burgemeester en wethouders is
gedelegeerd en de raad met het
ontwerpbesluit heeft
ingestemd;
b. vrijstelling te verlenen op grond
van artikel 19 lid 1, mits naar
aanleiding van de ter inzage
legging van het ontwerpbesluit
geen zienswijzen zijn ingediend
en Gedeputeerde Staten de
verklaring van geen bezwaar
hebben verleend;
5. Aan de beleidsmedewerkers van
Bouwen en Wonen het mandaat
te verlenen om in het kader van
de procedure op grond van
artikel 19 lid 1 en 19 lid 2 WRO
de verklaring van geen bezwaar
aan te vragen, indien:
a. tegen het ontwerpbesluit geen
zienswijzen zijn ingediend;
b. tegen het ontwerpbesluit
zienswijzen zijn ingediend en het
college besloten heeft om de
procedure voort te zetten;
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BO &
WO

Verkoop bouwkavel aan de Slakweg.

Kavel voor iedereen te koop stellen via
makelaarskantoor Pröpper.
21

BO &
WO

Akkoord.

Van Heinsberglaan 13 te Valkenburg:
vergroten praktijkruimte t.b.v.
fysiotherapiepraktijk.
Geen principemedewerking te verlenen
aan het plan van de heer de Koning om
zijn praktijk te vergroten.

6

Akkoord.

22

BO &
WO

Verzoek om bouwvergunning voor het
bouwen van 19 appartementen en 7
woningen op het adres Nieuweweg 11 en
13 te Valkenburg door Wijckerveste
Adviseurs te Kerkrade.
Bouwvergunning verlenen onder de
gestelde voorwaarden.
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BO &
WO

Intrekking milieuvergunning.

1.Op grond van het bepaalde in artikel
8.25 lid 1 sub c van de Wet milieubeheer
over te gaan tot het intrekken van de
milieuvergunning, welke op 17 april 1991
is verleend ten behoeve van de
inrichting, gelegen aan het adres Sint
Gerlachstraat 18, alhier;
2. de heer J.W.H. Gelissen middels
bijgevoegde concept-brief in kennis te
stellen van het intrekkingsbesluit onder
vermelding van de mogelijke rechtsgang.
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BO &
WO

BO &
WO

Akkoord.

Verzoek tot heroverweging
principeverzoek van mevrouw Stassen
voor nieuwbouw van een woning aan de
Hekerweg ongenummerd (aan de
overzijde van de Hekerweg 51) PA/6019.
1. de uitspraak van het vorige college te
bevestigen;
2. aanvrager mee te delen dat geen
medewerking wordt gegeven aan
woningbouw op dit perceel;
3. aanvrager erop te wijzen dat enkel
sprake is van een besluit waartegen
bezwaar en beroep mogelijk is.
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Akkoord.

Akkoord.

Engwegen 6: strijdig gebruik.

1. de heer Cuijpers in kennis stellen van
Akkoord.
het feit dat het uitbaten van een manege
op de locatie Engwegen 6 niet is
toegestaan en niet kan worden
gelegaliseerd;
2. de heer Cuijpers in de gelegenheid
stellen om deze activiteit voor 31 januari
2007 vrijwillig te beëindigen, en;
3. hem in kennis te stellen van het feit
dat bestuursdwang zal worden toegepast,
indien hij geen gehoor geeft aan het
verzoek onder 2.
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26

GW

Stedelijk Waterplan Gemeente
Valkenburg aan de Geul.
Wij adviseren uw college om de heer
Katerberg te machtigen ingenieursbureau
Kragten opdracht te verstrekken voor het
opstellen van het gemeentelijk
waterplan en de kosten te dekken uit de
in deze nota genoemde begrotingspost.
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GW

Aanbrengen belijning weg Broekhem.
Het verkeersbesluit nemen behorende bij
de aan te brengen belijning in Broekhem.
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GW

BO &
WO

GW

Akkoord.

Aanvragen om vergunning voor
winterterras.
Vergunning te verlenen voor het plaatsen
van een winterterras aan:
- P. Broos (Hotel Limburgia, Grendelplein
19);
– J.F.W.H. van Ogtrop (eetcafé des amis,
Grendelplein 18);
A.Diederen (Brasserie Murphy’s,
Plenkertstraat 25)
–Berkelmans (hotel de Grendel,
Grendelplein 17)
– H. Lefel (Montagne del mondo,
Grendelplein 15)
– Limpens (Plaza, Grendelplein 16)
- F.T.J. Luijten (Cafe ’t Hoekje,
Grotestraat 28-30)
- Dhr. M. Boreas (Cafe-petit restaurant
“Den Aove”, Plenkertstraat 19)
voor de periode van donderdag 2
november 2006 tot vrijdag 12 januari
2007 onder de voorwaarden die aan de
vergunning worden gesteld.

30

Akkoord.

Aanvraag parkeervergunning voor auto
die niet op naam staat van de aanvrager.
De aanvraag afwijzen omdat deze niet
voldoet aan het beleid.

29

Akkoord.

Akkoord en aandacht voor controle op
vrije doorgangen !

Overhangend groen uit particuliere
tuinen.
Instemmen met de voorgestelde aanpak.
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Akkoord.

31

GW

Glasvezelverbinding gemeentehuisPolfermolen en gemeentehuisgemeentelager.
Lomitel Zuid BV opdracht te verstrekken
voor het realiseren van de
glasvezelverbindingen voor een
totaalbedrag van Euro 28.000,-- exclusief
BTW en de kosten te dekken uit de in
deze nota genoemde posten.
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Akkoord.

1

Agenda PCOL-vergadering op 18 oktober
2006.

V.k.a.

2

Schrijven B&W Nuth betreffende
intergemeentelijke samenwerking.

V.k.a.

3

Conferentie Ketenzorg OGGZ in de regio
Zuid-Limburg d.d. 2 november 2006 in
Maastricht.

V.k.a. Stuk naar burgemeester.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul d.d.
24 oktober 2006.
Secretaris,

Voorzitter,
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